
 
 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Το Changepoint της Compuware κερδίζει το βραβείο της Yphise στον 
τοµέα Application and Service portfolio Governance. 

Η Yphise αναγνωρίζει το Changepoint ως την λύση που απέσπασε την 
υψηλότερη κατάταξη έναντι του ανταγωνισµού. 

 

  
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009.  Η Intelli Solutions A.E., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 

Compuware Corporation σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες της ευρύτερης περιοχής M.E.A., 

ανακοινώνει πως το Changepoint (κορυφαία λύση στον χώρο του IT Governance) 

κέρδισε το βραβείο της Yphise για την  καλύτερη λύση στον τοµέα “Best 

Application and Service Portfolio Governance”. 

  

Το βραβείο δόθηκε στην Compuware αφού εξετάστηκαν σε λεπτοµέρεια παραπάνω 

από 150 λειτουργικές και τεχνικές λεπτοµέρειες του Changepoint σε σχέση µε τα 

ανταγωνιστικά εργαλεία της αγοράς.  

   

‘‘Το Chaingepoint είναι µια έξοχη λύση που απέσπασε την µεγαλύτερη βαθµολόγηση σε 

σχέση µε τον ανταγωνισµό. Έχει την καλύτερη κάλυψη αναγκών από τις λίστες µας 

καθώς εστιάζει στο Application Portfolio Management.’’ αναφέρει η YPhise στην 

εκτίµησή της. ‘‘Ένα πολύ δυνατό σηµείο είναι η χρήση του µοντέλου TIME (Tolerate – 

Invest – Migrate – Eliminate) το οποίο δείχνει ξεκάθαρα πώς πρέπει να κινηθεί ο 

οργανισµός για µία συγκεκριµένη εφαρµογή/υπηρεσία’’.  

 

Για περισσότερες εκθέσεις των κορυφαίων αναλυτών σχετικά µε το Changepoint µπορείτε να 
δείτε:  

http://www.compuware.com/about/analyst_reports.asp 

 

– ΤΕΛΟΣ– 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Σηµείωµα  για  τον  εκδότη  
 
Σχετικά µε την IntelliSolutions Α.Ε. 
Η Intelli Solutions εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού, 
επιχειρηµατικής συµβουλευτικής και εκπαίδευσης. Η εταιρεία στελεχώνεται από επιστήµονες µε εκτενή 
πείρα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και συσσωρευµένη εργασιακή εµπειρία στις µεγαλύτερες 
πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής παγκοσµίως, ενώ απευθύνεται στην αγορά των Τραπεζικών/ 
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και της Βιοµηχανίας/Εµπορίου, παρέχοντας 
το πλήρες φάσµα των υπηρεσιών ενός έργου, από την ανάλυση απαιτήσεων και το στρατηγικό σχεδιασµό 
έως την εκπαίδευση στελεχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις λύσεις της 
IntelliSolutions, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.intelli.gr  
 
 
Σχετικά µε την Compuware  
Η Compuware  βοηθά τους CIOs σε όλο τον κόσµο να διαχειρίζονται καλύτερα τις πληροφοριακές 
υποδοµές των επιχειρήσεων τους. Οι λύσεις της Compuware επιταχύνουν την ανάπτυξη, βελτιώνουν την 
ποιότητα και αυξάνουν τις επιδόσεις των κρίσιµης σηµασίας συστηµάτων επιτρέποντας στους CIOs να 
συντονίσου και να διαχειρισθούν όλη την πληροφοριακή υποδοµή µίας επιχείρησης, βελτιώνοντας τις 
επιδόσεις, τον έλεγχο του κόσµους και την παραγωγικότητα των εργαζοµένων στον τοµέα πληροφορικής. Η 
Compuware ιδρύθηκε το 1973 και εξυπηρετεί τους µεγαλύτερους οργανισµούς του κόσµου, 
συµπεριλαµβανοµένου του 90% των εταιρειών του Fortune 100. Περισσότερα για την Compuware στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.compuware.com/. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα Marketing της Intelli Solutions (E-Mail: pr@intellisolutions.gr)   
210 – 95 70 983) 

 

 

 


